
 

 

NYHETSBREV 

10. april 2017 

Regionrådet i Trondheimsregionen møttes i Stjørdal fredag 7. april. Fra møtet: 

 

BOMPENGER OG BYGGESTART - E6 ØST OG E6 SØR 

Selskapet Nye veier AS skal bygge E6 Ranheim-Åsen og E6 Melhus-Ulsberg. Oppdraget er å bygge 

raskere og billigere enn ellers. Foreløpige nøkkeltall: 

Ranheim-Åsen 

Byggeperiode 2019-2027 

Bompenger kreves inn 2026-2040 (15 år) 

Bompenger lett bil 116 kr* 

Bompenger tung bil 232 kr (2 x lett bil) 

Kostnad utbygging 11,1 mrd 

Andel bompenger 45-50 % 

 

* Beløp for hele strekningen. 

Fire bommer: To mellom Trondheim og Stjørdal, en sør for Forbordsfjellet i Stjørdal og en ved 

Åsen i Levanger. 

Stortinget må behandle Nye Veiers forslag til bomsystem i høst dersom det skal bli byggestart 

tidlig i 2019. Da må berørte kommuner uttale seg innen 15. juni.  

 

To stridstema: 

 Nye Veier foreslår å flytte dagens bom på Ranheim østover til Malvik (og forskyve bommen 

ved Hommelvik øst for Hell-tunnelen.)  

 Dagens E6 Øst er etter planen nedbetalt i 2023. Da skal bommene bort. Ny innkreving skal 

skje etterskuddsvis, altså nye bommer når vegen er ferdig utvidet i 2026/27.  

Det vil si tre år uten bompenger. 

Rita Ottervik, Trondheim – en trussel mot Bymiljøavtalen:  

1. Bystyret rekker ikke å behandle denne saken før 15. juni.  

2. Vi vil beholde bom på Ranheim som del av Miljøpakken. 

3. Tre år uten bom på E6 Øst gjør at vi ikke klarer nullvekstmålet i Bymiljøavtalen. Vi mister 

pengene fra staten. 

Beregninger viser at biltrafikken blir mye høyere både på E6 Øst og E6 Sør uten bompenger. 
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Melhus-Ulsberg 

Byggeperiode 2022-2027 

Bompenger kreves inn 2025-2042* 

Bompenger lett bil 213 kr** 

Bompenger tung bil 514 kr (2,5 x lett bil) 

Kostnad utbygging 15,9 mrd 

Andel bompenger 25-30 % 

 

*Innkreving i to perioder:  

Lengst nord (Melhus/Midtre Gauldal) i 2025-2039. Lengst sør (Rennebu) i 2028-42.  

Utbygging starter fra Melhus og beveger seg sørover. 

** Beløp for hele strekningen.  

Nye Veiers bommer planlagt på Skjerdingstad, Rødskaft og Håggå i Melhus/Midtre Gauldal og på 

Storpynten og Garli i Rennebu. I tillegg SVVs bom i Midtre Gauldal (Vindåsliene-Korporals bru). 

Foreslåtte satser fra sør gjennom fem bomstasjoner med lett bil: 33, 43, 43, 40, 27, 27 = 213 kr. 

Elbiler truer utbygging 

Bompenger skal altså finansiere inntil 50 % av E6 Øst og 30 % av E6 Sør. Elbiler kjører gratis og skal 

ha rabatt også i framtida. Andel elbiler på E6 Øst økte fra 5,3 til 7,5 % i 2016. Nye Veier sier:  

Her ligger en økonomisk risiko. Elbiler må betale for ikke å undergrave finansiering. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

TRANSPORT BYGGER TRONDHEIMSREGIONEN 

Buss, båt og bane binder regionen og Trøndelag sammen. Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB 

med status og visjoner innen samferdsel. Noen stikkord: 

Karin Bjørkhaug, leder komité for infrastruktur i STFK 

 I distriktene for lite folk til å fylle bussruter. Bestillingstaxi en løsning. 

 I byen kjører 50 % fortsatt bil. 1,2 i hver bil. Vi skal ha flere busser oftere. 

 Innkjøpskraft for å fremme ny teknologi. Ett mål er Trondheim-Vanvikan som første 

hurtigbåt på strøm. Gir store utslippskutt. 

 Ny godterminal vil komme, men vegsystemet på Sandmoen holder ikke. 

 4 milliarder i etterslep på vedlikehold av fylkesveger. En del skyldes økte krav fra staten.  

Janne Sollie, adm. dir. AtB 

Vil samle kollektivtransporten i det nye Trøndelag. 

 Felles infoportal, felles elektronisk billettsystem og felles takstmodell. 
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 810 (!) takstsoner vil trolig bli redusert til mellom 8 og 15. 

 60 % av alle reisene i Trøndelag skjer i stor-Trondheim. 

 Mye arbeidspendling til/fra Trondheim langs aksene Orkanger-Melhus-Steinkjer. 

Fra debatten: 

Trendbrudd i Trondheim, men bilbruk vokser i nabokommunene. Uheldig hvis passasjerer på 

regionbuss ikke får bussbytte der superbuss stopper. 

Veg bygges fortere enn tog. Risiko for at toget har utspilt sin rolle før dobbeltspor kommer. 

Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet: - Dere politikere må være tydelige og vise at dere står 

sammen om å gi jernbanen et løft i Trøndelag. 

Godsterminal på Torgård: Fare for byggestart bare for en første del – om 10 år.  

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

  

FORSKER I BEDRIFT - VI FORTSETTER 

Trondheimsregionen har betalt 2,2 mill. kr. i fem år for at Sintef kobler forskere til bedriftene våre. 

Det har utløst 9,3 mill. kr. i forskjellige tilskudd. Men er tiltaket effektivt nok? I hvert fall det beste 

vi kjenner til, mener regionrådet. Gode erfaringer i Orkdal. 

Vedtak: 

Regionrådet viderefører Forsker i bedrift innen en rammeavtale på 500 000 kr. for 2017. 

Videreføring i 2018 avhenger av dokumenterte resultater. 

 

TESTED IN HELL 

Arbeidet med Hell Arena går videre. Mer forskning og mindre vekt på motorsport nå. Visjonen: 

Stjørdal og Norge får verdens ledende forskningsanlegg for framtidas mobilitet – en testbane for 

smarte kjøretøy og smarte veger. Kanskje vil vegbanen en dag lade elbilene mens de kjører? 

Hell Arena er nevnt i årets statsbudsjett, men foreløpig ingen penger. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Se filmer omsuksesshistorier fra forskning og næringsliv: Teknologihovedstaden.no 

 

Følg oss på Facebook. 348 gjør det. 

 

https://teknologihovedstaden.no/
https://www.facebook.com/Trondheimsregionen

